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Nästan hälften av Stockholmsregionens land-
areal utgörs av skogs- och naturområden. Det 
finns även rikligt med sjöar och andra vattendrag 
i området. Detta skapar goda förutsättningar för 
rekreation samt ett rikt växt- och djurliv i regio-
nen. Beslutsfattare har medvetet sparat ut grö-
na kilar som letar sig in mot de centrala delarna 
av regionen, vilket resulterar i att invånarna 
snabbt och enkelt kan nå dessa betydelsefulla 
grönområden. De stora och sammanhängande 
kilarna spelar också en viktig roll för den biolo-
giska mångfalden. Ett klart mål från Regionpla-
ne- och trafikkontorets skrift RUFS 2001 är att 
hela regionen ska ha tillgång till grönområden 
av god kvalitet. Vidare påpekas det i RUFS att 
det råder en viss obalans i planeringen kring 
den regionala grönplaneringen. Det finns svag-
heter i dialogen mellan olika berörda aktörer, 
liksom en oklar ansvarsfördelning samt brister 
i kunskapen om grönområdenas egentliga an-
vändning.
För att förbättra situationen föreslår RUFS att 
en närmare studering av en eller flera utvalda 
grönkilar bör göras för att förbättra planerings-
verktygen. Det skulle kunna ske genom att 
göra planeringen till en permanent verksamhet, 
som dessutom bör ske på ett mellankommunalt 
plan. Man måste klargöra och identifiera grön-
områdenas användning och sociala betydelse. 

Till sist föreslås det att man redan i planeringen 
utreder skötsel och förvaltning för grönområ-
det.        
I Stockholmsregionen finns det tio grönkilar 
som är betydelsefulla och har höga natur-, 
kultur- och sociala värden för människorna i 
omgivningen. Inom grönkilarna finns s.k. vär-
dekärnor som innehåller starka värden av just 
natur-, kultur och sociala sidor. Det som bin-
der ihop värdena i kilen kallas för kilområde. 
Inom både klassificeringar finns partier som 
är mer eller mindre känsliga för ingrepp. De 
olika grönkilarna har alla olika egenskaper och 
förutsättningar. Somliga är relativt smala och 
sträcker sig ända in till de centrala delarna av 
Stockholm, medan andra kilar letar sig utmed 
kustlandskapet. Vissa av kilarna innehåller mer 
vegetations- och skogsrika delar än andra och 
detta ger olika förutsättningar för bevarande 
och utveckling. 
Stockholmsregionen växer snabbt både befolk-
ningsmässigt och ekonomiskt. Det sker stora 
exploateringar av nya bostads- och verksam-
hetsområden runt om i regionen. För att regio-
nen ska växa på ett hållbart och långsiktigt sätt 
måste man hela tiden göra viktiga avväganden 
mellan olika intressen och värden. För att sä-
kerhetsställa regionens viktiga naturområden 
måste vi få ett bättre kunskapsmaterial om 
grönområdenas specifika värden. 

Många av de olika grönkilarna löper över kom-
mungränser i regionen. Varje kommun har i sin 
tur en egen handlingsplan och strategi för sina 
grönområden som i regel slutar vid kommun-
gränsen medan själva grönområdet fortsätter in 
i nästa kommun. Detta kan leda till problem för 
grönkilarnas bevarande och utveckling (RUFS 
2001).

Stockholms tio gröna kilar

Grönområden i Stockholmsområden
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Regionplane- och trafikkontoret menar i sin 
skrift Upplevelsevärden i Stockholmsregionens 
gröna kilar att det finns viktiga faktorer som 
måste uppfyllas för att grönområde ska få så 
hög användbarhet och god kvalitet som möjligt. 
De faktorer som är betydelsefulla är följande:

• God tillgänglighet
• Storlek
• Tystnad
• Variation och omväxling

Det är viktigt att skilja på ett strövområde och 
parkområde när det handlar om tillgänglighet. 
Om ett parkområde ska bli utnyttjat är avstån-
det från bostaden högst väsentlig, medan för 
ett strövområde har det inte lika stor betydelse. 
Vanligtvis tar man sig till fots till parkområde, 
medan ett strövområde ofta ligger mer perifert 
och nås vanligtvis med bil eller annat fordon. 
Har strövområdet en unik och speciell karak-
tär kan folk vara beredda på att ta en längre 
sträcka för att nå sitt slutmål. 

Storleken på ett strövområde är av stor bety-
delse då det ofta förknippas med känslan av 
rymd och oändlighet. I dagens städer och tätor-
ter kan det vara svårt att finna platser som inte 
är bullerstörda, därför anses även tystnad vara 
en kvalitet som kan finnas i flera av storstads-
regionens grönområde.

Det kan vara svårt och komplicerat att mäta 
kvaliteter i ett frilufts- och rekreationsområde. 

Det kan vara svårt och komplicerat att mäta 
kvaliteter i ett frilufts- och rekreationsområde. 
Människan har olika individuella värderingar 
om olika platser och områden samt att man sö-
ker sig till ett grönområde av olika anledningar. 
Vissa människor söker lugn och ro, tystnad, 
ensamhet, medan andra söker möjligheter för 
motion och annan form av fysisk aktivitet. Re-
gionplane- och trafikkontoret har utvecklat en 
metod som gör det möjligt att mäta och bedöma 
rekreationsområdet. Metoden har tagits fram 
med hjälp av kvalitativa djupintervjuer för att 
få fram betydelsefulla parametrar hos allmän-
heten. Man har lyckats få fram sju olika obe-
roende egenskaper av ett rekreationsområde 
och dessa redovisas separat på olika kartor. 
Allt från orördhet och trolska miljöer till utblickar 
och öppna landskap finns representerade som 
betydelsefulla faktorer från allmänhetens djup-
intervjuer. De följande sju aspekterna för goda 
naturupplevelser är:

• Orördhet och trolska naturmiljöer
• Skogskänsla
• Utblickar och öppna landskap
• Variationsrikedom och naturpedagogik
• Kulturhistoria och levande landskap
• Aktivitet och utmaning
• Service och samvaro
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Ett naturområde som har värdefulla kvalitéer 
såsom unik flora och fauna eller ett betydelse-
fullt natur-/kulturlandskap kan skyddas genom 
att bli klassat som ett naturreservat. Varje na-
turreservat är unikt och har sina egna bestäm-
melser om skydd och skötsel. Det finns inga 
regler om vem som får äga ett naturreservat, 
utan det kan ägas av allt från privatpersoner, 
bolag, staten, kommuner eller stiftelser. Det är 
länsstyrelsen och kommunen som har rättighe-
ten till att bilda ett naturreservat. Det är sedan 
Länstyrelsen som ansvarar för tillsynen, dock 
ansvarar reservatförvaltaren för skötseln över 
området (Länstyrelsen). 
Ett naturområde kan dessutom bli klassat som 
ett natura 2000 område vilket innebär att man 
försöker skydda djur och växter för skador och 
utrotning. Detta är ett nätverk inom EU som be-
dömer att vissa områden bör förses med ett ex-
tra skydd. Områdena saknar lagligt skydd och 
därför är det inte ovanligt att dessa områden 
finns i redan skyddade naturreservat. 

I Nacka kommun finns de tre olika Natura 2000 
områden lokaliserade. Ekoberget, områden i 
Velamsund samt vattenområdet i Söderbysjön-
Dammtorpssjön.

Förutom alla dessa värdefulla och skyddade 
naturområden finns det en hel mängd andra 
naturområden som är uppskattade av både 
privatpersoner och olika föreningar att vistas 
och uppehålla sig i. Det finns områden som an-
vänds av folk för rekreation eller annan fysisk 
aktivitet som saknar någon skyddsbestämning 
och har såvida inget skydd för framtida exploa-
tering. En av Sveriges mest uppskattade och 
välbesökta park, Slottsskogen i Göteborg sak-
nar idag något bestämmande skydd. Trots att 
denna park är otroligt betydelsefull för invånar-
na och turister är någon framtida exploatering 
av parken inte trolig. Däremot finns det många 
andra mindre grönområden, grönstråk, skogs-
partier och stigar kring olika bostadsområden 
som folk använder sig av i det dagliga livet och 
är betydelsefulla för både invånarna och bo-
stadsområdet som helhet. Eftersom dessa om-
råden saknar skydd står de inför osäker framtid 
vid förtätningar eller nyexploateringar.

Hur skyddas ett betydelsefullt naturområde?
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Nacka kommun bildades genom en kommun-
sammanslagning år 1971. De kommuner som 
gick samman var Nacka stad, Saltsjöbadens 
köping och Boo landskommun. Kommunen är 
idag uppdelad i de olika kommundelarna Nacka,  
Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Älta, Sickla.
Den totala landarealen i kommunen uppgår 
till 96 km² och består till stor del av naturmark 
och bostadsbebyggelse (Nacka kommun, kom-
muninfo).
Invånarantalet har stadigt stigit de sista åren 
och idag bor det ca 85 000 människor i kom-
munens olika tätorter. 
Med närheten till Stockholm är Nacka kommun 
ett attraktivt läge att bosätta sig i. Idag tillhör 
kommunen tillsammans med Värmdö kommun 
en av Sveriges mest expansiva befolkningsre-
gioner (Gösta Blücher, 2008). 
Det sker dagligen en stor in och utpendling till 
kommunen och det geografiska förhållandena 
med mycket vatten och få vägar begränsar tra-
fikframkomligheten. 
 

7 km

Stockholm

Norrtälje

Västerås

Uppsala

Södertälje

Norrköping

Nacka

Nacka kommun
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Det passerar två stycken olika betydelse-
fulla grönkilar genom Nacka kommun. Nacka 
– Värmdökilen som passerar kommens norra 
delar, där Velamsund och Nyckelviken är be-
tydelsefulla områden för kilens kvalitet. I söd-
ra kommunen går Tyrestakilen och här spelar 
Nackareservatet och Erstaviksområdet en be-
tydelsefull roll för denna kil.
Den grönkil som sträcker sig i öst- västligt rikt-
ning genom Stockholmsregionens östliga delar 
är Nacka – Värmdökilen. Kilen har sin start-
punkt i centrala Nacka och slingrar sig ut mot 
Gustavsberg tätort. Väl därute grenar sig kilen 
i en nordlig och en sydlig gren. Det som skil-
jer Nacka – Värmdökilen från andra områden 
i regionen är att man ständigt har nära tillgång 
till vatten oavsett var man befinner sig i kilen. 
Detta är självklart en god kvalitet då även vat-
tenområden är utmärkta områden för rekreation 
och fysisk aktivitet. 
Det är främst under sommaren som denna 
grönkil är populär att besöka med mängder av 
möjlighet till bad och båtliv. Det finns även gott 
om områden på land som kan erbjuda vackra 
skogar och strövområden. 
Grönkilen tillhör en av de smalaste kilarna och 
är därför utsatt för svaga länkar med sköra par-
tier. Dessutom gör sig närheten till Värmdöle-
dens motorväg ofta påmind med buller när man 
vistas ute i naturen. 

Vägen fungerar som en kraftig barriär i området 
och dessutom försvagas området av ytterligare  
nytillkommen bebyggelse i de svaga partierna 
(Regionplane- och trafikkontoret, 2004). 

Nacka- Värmdökilen

Tyrestakilen

3 km

Nacka C

Orminge

Gröna kilar i Nacka kommun
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I Nacka kommun finns det rikligt med möjlig-
heter för idrott och sport, då flertalet idrottshal-
lar och anläggningar finns runt om i kommun. 
De flesta av idrottsanläggningar är fördelade 
och koncentrerade till de olika stadsdelscentra 
som finns runt om i kommunen. I Nacka tätort 

3 km

3 km

Fotbollsplan
Ishall
Idrottshall
Simhall

Motionsspår

Vandringsled

Nacka

Orminge

finns ett större idrottsområde som är förlagt in-
till stadshuset och Nacka gymnasieskola. Inom 
detta område finns det möjligheter till aktiviteter 
som ishockey, bad, fotboll, friidrott, kampsport 
m.m. 

På övriga ställen i kommunen som Saltsjöba-
den, Älta, Björknäs och Orminge finns liknande 
möjligheter i mindre arenor och idrottsanlägg-
ningar. Intresset för sport och idrott anses ge-
nerellt vara högt i kommunen 
(Nacka kommun, idrott ). 

Saltsjöbaden

Björknäs

Älta

Idrottanläggningar i Nacka kommun
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I Nacka kommun finns det gott om skog och 
vatten i både form av hav och insjöar samt en 
skiftande topografisk terräng. Detta är element 
som lämpar sig alldeles utmärkt för fysisk ak-
tivitet utomhus. Dessutom finns det många 
välorganiserade idrottsföreningar och Boo fot-
bollsklubb tillhör en av landets största klubbar 
till antalet medlemmar. Många andra idrottsor-
ganisationer finns för bl.a. innebandy och is-
hockey (Nacka kommun, idrott). 
Det är viktigt att inte glömma bort de människor 
som inte är aktiva medlemmar i några idrotts-
föreningar. Trots att intresset hos individen 
finns, kan det finnas många aspekter som gör 
det svårt för honom eller henne att aktivt del-
taga i olika föreningar. 
Ibland kan det kännas behagligt att bara spela 
fotboll på lek under enkla förutsättningar. Många 
av dagens ungdomar och äldre uppskattar 
även mera alternativa sporter och sysslor som 
inte kräver organiserade regler och tider att 
anpassa sig efter. Aktiviteter som skateboard, 
mountainbike, basket är idag vanliga aktiviteter 
i samhället, men ofta får människorna som vill 
utöva dessa sysslor leta upp ytor som är un-
dangömda. 

Man har sedan länge utrustat bostadsområdena 
med lekplatser för att uppmuntra barn och ung-
domar till lek och rörelse. Samhället har utveck-

lats och krävt förnyelse på flera olika plan och 
likaså kräver barn och ungdomar en förnyelse 
av lekplatserna och ytorna för spontanidrott. Att 
uppföra mindre anläggningar i bostadsområ-
dena för spontanidrott ses som en relativt ny 
föselse i Sverige, men är en vanligt förekom-
mande i bl.a. Norge och sydliga Europa.

Det är då viktigt att kommunen tillsammans med 
lokala bostadsföreningar och andra betydelse-
fulla organisationer i samhället upprättar ytor 
och områden för allmänheten som inte enbart 
är riktade åt specifika medlemmar och behö-
riga. En tom grönyta i ett bostadsnära område 
kan ha många olika användningsområden, plat-
sen kan fungera som en spontan fotbollsplan, 
yta för diverse lek, picknick m.m. Dessa ytor 
kan även fungera som sociala samlingsplatser 
och mötesplatser.

Förutsättningar för fysisk aktivitet i Nacka kommun Hälsoläget i Nacka kommun

I Sverige har antalet personer med fetma näs-
tan fördubblats under de senaste 20 åren. Mer 
än hälften av männen och mer än en tredjedel 
av kvinnorna klassas som överviktiga.
Närmare 50 procent av de vuxna männen i 
Nacka kommun klassas utifrån BMI1-värden 
som överviktiga och 10 procent är feta.  
Andelen feta män i Nacka har ökat med drygt 
2 % medan andelen överviktiga och feta kvin-
nor minskar. I Stockholms län minskar däremot 
andelen feta män. I diagrammen nedan pre-
senteras andelen överviktiga och feta vuxna 
Nackainvånare (Nacka kommun, folkhälsorap-
port).

1Body mass index - anger relationen mellan vikt och längd

Övervikt med ett BMI över 25 Fetma med ett BMI över 30
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Boo-leden är en 15 km lång vandringsled 
som har sin startpunkt vid Boo hembyggsgård 
i Orminge och sin slutpunkt vid Strömmen 
vid kommungränsen mot Värmdö ( se karta 
över idrottsmöjligheter i Nacka kommun). Där 
sammankopplas den på Värmdöleden som 
fortsätter ut i skärgården. Leden tar dig genom 
en varierad terräng med platser som erbjuder 
vackra utblickar till mark med vattendrag och 
täta skogar. Leden är bra markerad och är lätt 
att orientera sig längs hela sträckan. Det finns 
flera alternativ till kortare vandringar då man 
befinner sig i närheten av Orminge och annan 
bebyggelse (Vandring längs Boo-leden, 2006).

En annan vandringsled som passerar genom 
Nacka kommun är Sörmlandsleden och den 
klassas som en av Europas mest omfattande 
leder. Den totala längden på vandringsleden 
är ca 100 mil och sträcker sig genom flertalet 
olika kommuner med start i sydvästra Nacka 
kommun. Den passerar  naturområdet Erstavik 
och fortsätter sedan öster ut. Det finns många 
andra mindre stigar och strövområden som är 
ihopkopplade med vandringsleden vilket gör 
det möjligt att välja en lämplig sträcka (Sörm-
landsleden).

   

Nacka kommun har tillsammans med folkhäl-
soenheten inom primärvården i Nacka samt 
med lokala pensionärsföreningar utvecklat ett 
koncept som kallas för ”Lugna promenaden i 
Boo”. Det är en vandringsslinga på 4,5 km som 
är lokaliserad ca 2 km söder om Orminge cen-
trum. Denna vandringsled lämpar sig för alla 
men är särskilt framtagen för de äldre då det 
finns många bänkar utplacerade längs med 

stråket så att man kan pausa eller bara stanna 
upp och njuta av de vackra omgivningarna. Un-
derlaget är lättgånget och endast måttligt kupe-
rat samt att själva slingan är väl markerad med 
små skyltar så att orienterbarheten ska bli så 
bra som möjligt. Det finns även tre andra ”lugna 
promenader” lokaliserade runt om i kommunen 
(Nacka kommun, Lugna promenaden). 

Booleden i närheten av Orm-
inge

Karta över “Lugna promenaden” 
i Boo

Vandringsleder i Nacka kommun
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I Nacka kommun finns det mycket vacker, unik 
och ostörd natur. I dagsläget finns det 9 olika 
naturreservat i varierande storlek. Naturens ka-
raktär i Nacka kommun består till stor del av 
barr- och blandskog i kuperad bergsterräng. 
Det förekommer en hel del vattenområden i 
både form av insjöar och hav. Detta tillsamans 
med den topografiska terrängen skapar många 
vackra utsiktsplaster ut i skärgårdslanskapet
(Naturreservat i Nacka, 2007). 
Läs vidare om varje specifikt område i bilaga.  

Nacka reservatet

Velamsund

EkobergetAbbrrträsk

Långsjön

Nyckelviken

Skogsö

Tattby

Strålsjön/Erstavik

Älta mosse
Strålsjön

Orminge

5 km

Nackas olika naturreservat
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Under perioden 2007- 2010 finns planer på att 
utöka antalet naturreservat i Nacka kommun 
detta för att säkerställa och skydda betydelse-
fulla naturområden. I dagsläget finns planer på 
6 stycken nya reservat och det är främst områ-
derna Skarpnäs och Gärdesudden som kom-
mer att hamna i närheten av Orminge centrum. 
Resterande 4 hamnar dock inom ett rimligt 
avstånd för att kunna utnyttjas från Orminge 
och delvis från Nacka centrum (Naturreservat 
i Nacka, 2007).
Läs vidare om varje specifikt område i bilaga.

 
 1. Gärdesudden

 2. Skarpnäs

 3. Skuruparken

 4. Tollare

 5. Trollssjön

 6. Saltstigen 

Orminge

1

2

3
4

5 6

5 km

Nya naturreservat
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Orminge

Erstavik

Erstavik är ett stort naturområde som saknar 
formellt skydd men är klassat som riksintresse 
för sin kulturhistoria och sin stora betydelse för 
det rörliga friluftslivet. Inom detta stora naturom-
råde som gränsar till flera kommuner finns flera 
av Nackas naturreservat lokaliserade. Området 
är ett fideikommiss1 och ägs idag av Johan af 
Petersen. Naturområdet är i allra högsta grad 
betydelsefullt för invånare som är bosatta i när-
heten, men även för många tillresta besökare. 
Man räknar med att Erstavik har närmare 1 500 
000 besökare varje år (Erstavik).
Det är ej tillåtet att köra motorfordon annat än 
på de stora vägarna genom området. För att 
enklast ta sig till Erstavik kan du köra bil och 
parkera intill någon av de olika friluftsanlägg-
ningarna som finns inom området. Saltsjöba-
nan passerar i naturområdets norra del och 
stationer som Duvnäs- eller Östervik station är 
lämpliga att stiga av vid.

 

1 Fedeikommiss - Egendom som enligt avtal 
ska stanna inom en släkt

Erstavik

Vittjärn

5 km

Betydelsefulla grönområden som saknar formellt skydd

Vittjärn

Är en populär sjö som är belägen i Skarpnäs 
ca 2 km norr om Orminge centrum. Sjön (3 ha) 
och dess kringliggande naturområden anses 
vara betydelsefulla för rekreation och friluftsliv 
och Nacka kommun klassar sjön som ekologisk 
känslig. På sommaren besöks sjön av många 
badgäster och sportfiskare.
Enklast tar du dig hit med bil och parkerar på 
lämpligt ställe. Cykelväg från Orminge centrum 
löper nästan hela vägen fram, sista biten består 
av blandtrafik (Nacka kommun, natur-
områden).
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Orminge

Nacka kommun kan erbjuda sina invånare och 
tillresta besökare på en hög kvalitativ och va-
rierande naturupplevelse. Med det stora utbu-
det som finns finner man enkelt något områ-
den som passar alla typer av besökare. Över 
årstiderna förändras naturområdena och byter 
skepnad och skapar på så vis en naturlig va-
riation. Under varma sommardagar finns goda 
möjligheter till bad i sjöar och hav, för att på vin-
tern kunna erbjuda fina skridskoisar och prepa-
rerade längdspår.   

5 km

Sammanfattning av naturområden i Nacka kommun


